
OPINIÃO 
Saúde-Trabalho-Ambiente-Direitos Humanos & Movimentos Sindical e Sociais 

19-10-2022 

Estado brasileiro é condenado pela Corte Interamericana  

pela impunidade referente ao assassinato do advogado do povo  

Gabriel Pimenta e negligência durante as investigações 
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Presidente do CEBRASPO-Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos] 
 

Numa condenação inédita imposta pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado brasileiro foi considerado 
culpado pela impunidade dos assassinos do advogado Gabriel Pimenta, ocorrido em julho de 1982 em Marabá,  

estado do Pará. A sentença foi liberada dia 2 de outubro passado. Gabriel Pimenta era um jovem advogado  
de Juiz de Fora (MG) que abandonou uma carreira no Banco do Brasil para advogar para o campesinato pobre  

do sul do Pará, região de intensos conflitos agrários entre grileiros e o povo pobre que acorreu àquelas terras expulso pela 
concentração de terras e miséria decorrentes das relações atrasadas de produção no campo brasileiro. Inicialmente ligado  

à Comissão Pastoral da Terra/CPT e depois a sindicatos de trabalhadores rurais, que ajudou a fundar, nesse momento  
de retomada das lutas sociais e pelas liberdades democráticas. Ganhou uma causa inédita e importante para a luta  

dos camponeses, o que lhe custou o ódio dos latifundiários que encomendaram seu assassinato no meio da rua à luz do dia, 
apesar das denúncias feitas aos órgãos competentes do estado do Pará sobre as ameaças que recebia.  

A despeito da investigação policial rápida, por haver testemunhas oculares do crime, seu processo com assassinos  
e mandantes identificados se arrastou por anos na Justiça vindo à prescrição. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um organismo da Organização dos Estados Americanos  
formada pela Convenção de Direitos Humanos. Seu principal objetivo relaciona-se  

ao cumprimento dos direitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
Atua em casos em que os Estados signatários são acusados de violação desses direitos. 

O caso foi apresentado à Corte pelo Centro de Justiça e Direito Internacional/CEJIL e pela CPT com a colaboração  
de inúmeras outras organizações e ativistas como o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos  

e a Associação Brasileira de Advogados do Povo Gabriel Pimenta. 
O elemento fundamental da sentença foi admitir que existe, no Brasil, um contexto de violência, tanto no período do crime 

como na atualidade pois os elementos estruturais estão presentes, atuantes. E, inclusive, se agravaram com a direção  
que tomou a economia do país, onde a frágil industrialização impulsionada pela exportação de capitais do imperialismo  
se esgotou e as atividades primárias se tornaram, de longe, a principal fonte de riqueza. Isso tem agravado a violência  

na fronteira agrícola amazônica pela pressão do latifúndio e mineradoras sobre terras públicas ocupadas pela agricultura  
de subsistência, terras indígenas e quilombolas. Que elementos são esses? O latifúndio, que é o monopólio da terra  
nos territórios, e sua influência no Executivo (as polícias) e no Judiciário, desencadeando a legalização dos grilos  

e a consequente violência contra os povos. Esse contexto é incompatível com os direitos humanos. A Corte determinou  
que houve violação do direito de acesso à Justiça face a negligência do Estado brasileiro em investigar, julgar e sancionar  

o assassinato. Ou seja, ficaram claros os mecanismos de conluio entre o poder econômico do latifúndio e membros  
do Judiciário na condução do processo. A luta não foi apenas pela justiça a Gabriel Pimenta. Seu caso persiste Brasil afora, 

na contemporaneidade, como os defensores dos indígenas Don e Bruno, no Amazonas, cujo mandante,  
notório traficante identificado pela tribo indígena, foi colocado em liberdade. 

A violência contra os povos é um problema de Saúde Pública e está relacionada ao trabalho na terra,  
meio de sobrevivência digna de uma parcela importante da população brasileira.  

Está relacionada à defesa do território e seus recursos naturais, ameaçados por esse modelo de agricultura intensiva  
de exportação que não tem nenhuma capacidade de desconcentrar renda, riqueza e promover emprego. ■ ■ ■ 
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